
 
 
 

© Turun ammatti-instituutti 1

Leonardo-project: Quality in VET-schools, 2002–2005 FIN-02-B-F-PP-126704 
BSC/BSC-prosessi/BSC-työkaluja 
 
 
 
 
 
ESIMERKKI KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA TOIMINNAN SUUNTAAJANA, 
BSC-MALLIN SOVELTAMINEN TURUN AMMATTI-INSTITUUTISSA  

 
 
 

 
 
 

ARVIOINTI OPPILAITOKSEN JOHTAMISEN VÄLINEENÄ 

• Strategia ohjaa oppilaitoksen toimintaa kohti visiota. Stra-
tegia ja tavoitteet kommunikoidaan henkilöstölle tuloskor-
tin (BSC) avulla.  

• Esimerkki: Turun kaupungin tuloskorteissa suorituskykyä 
tarkastellaan: 

- yhteiskunnallisten vaikutusten  
- asiakkuuden hallinnan ja palvelukyvyn  
- talouden  
- prosessien ja rakenteiden sekä  
- osaamisen, uudistumisen ja työkyvyn näkökulmis-

ta.  
• Strategia toteutetaan sitä tukevilla toimintatavoilla. 
• Arvioinnin kautta on selvitettävissä, miten hyvin oppilai-

toksen toimintatavat noudattavat strategiaa. Arvioinnin 
kautta voidaan erilaisten mittarien avulla esim.: 

- Viestiä henkilöstölle oppilaitoksen tavoitteista. 
- Johtaa konkreettisia tavoitteita sekä linjata koko 

oppilaitoksen tavoitteet yhdenmukaisiksi. 
- Ohjata henkilöstöä keskittymään tärkeisiin asioi-

hin. 
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• Kehittämiskohteet priorisoidaan strategisten tavoittei-

den mukaisesti. Niiden pohjalta oppilaitoksen eri ta-
soilla laaditaan yksikkökohtaiset kehittämissuunnitel-
mat yhdessä asianosaisten kanssa.  

 
• Haluttu kehittämissuunta viestitään asianosaisille, 

kehittämistyötä tuetaan ja sen etenemistä seurataan 
systemaattisesti. Myös oppilaitoksen eri yksiköiden 
hyvistä käytännöistä ja kehittämisideoista viestitään 
oppilaitoksen sisällä. 

 
• Toiminnassa tapahtuneita muutoksia arvioidaan 

systemaattisesti seuraavana vuonna toteutettavan 
kyselyn kautta. 
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TOIMINNAN ARVIOINTI ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYJEN AVULLA 
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• Toiminnan nykytasoa voidaan oppilaitoksessa arvioi-

da esim. asiakastyytyväisyyskyselyiden kautta.  
 
• Kysely laaditaan sellaisia mittareita sisältäväksi, joka 

tuottaa oppilaitokselle tietoa toiminnan onnistumisesta 
ja palvelukyvystä. Kyselyn keskeisiä sisältöjä ovat 
esim. opetuksen ja oppimisen sekä opintojen ohjauk-
sen järjestämiseen liittyvät teemat. 

  
• Vastaajien palaute kerätään kyselyn kautta. Käytän-

nössä kyselyt toteutetaan Turun ammatti-instituutissa 
www -kyselyinä. 

 
• Kyselyn kautta kerätty tieto käsitellään ja analysoi-

daan. 
   
• Tulosten raportointi ja kehittämissuositukset mahdol-

listavat arviointitiedon hyödyntämisen oppilaitoksen 
eri tasoilla.  
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